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1. Valg af dirigent
Lars Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Lars fortæller at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen at at det skulle have været
afholdt i 1. kvartal. Hertil var der ingen indvendinger.
2. Formandens beretning
Morten leverede igen i år en formidabel ”formandens beretning”. Der var spot on på alle klubbens aktiver
igennem året, visioner for de kommende år plus en stor tak til alle de frivillige der har hjulpet gennem
året.
Se bilag 1. for den fulde version.
3. Fremlæggelse af regnskab
Sidste års budget fortalte os at der ville blive et underskud på ca. 130.000.- men…
vi har fået mange gode sponsorere og mange givende arrangementer i Troldesalen, på den anden
side var Norges cup dyrt, turneringerne har været dyrere, konsulent/udenlandske trænere er steget
til det dobbelte, vi mistede et budgetteret overskud på Kim Larsen.
Alt i alt gav det trods alt kun et underskud på 31.000. Næste års budget: Pink Floyd koncerten (som var rigtig god) gav underskud, Gintberg som er en
sikker indtægt kan måske kun lukke hullet efter det. Der er andre gode arrangementer på
programmet. Turneringsgebyrerne vil stige noget, hvis vi havner i 2. divsion.
I alt et budgetteret underskud på 87.500.- i 2018. Men det må vi jo så udfordre med flere
sponsorere etc.

4. Valg af bestyrelse
Claus Skyum, Karina Jylow og Per Simested træder ud af bestyrelsen.
Men det er heldigvis lykkes at finde nye der gerne vil gøre en indsats.
Jasmin Ljaljevic
Laila Saaugaard Hejlskov
Karina Jensen
Jesper Fallesen
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Det er en for meget i forhold til vedtægterne der siger 4 – 7 deltagere, men der er brug for
al den hjælp vi kan få, så det blev vedtaget at vi vælger alle ind for det kommende år, og så
vil bestyrelsen se på vedtægterne til næste generalforsamling.
5. Indkomne forslag
Det blev slået fast at Martin Holm ikke ønsker at træde af som revisor
6. Eventuelt
Carsten fra Campus Vejen, fortæller kort om projektet.
Det har ikke kun med Basket at gøre. Pt. Er der 2 fra Basket, 3 håndbold piger, 1
mountainbike rytter, 1 motocross kører og 1 DGI gymnast.
Campus tilbyder ekstra motion, træning, kostvejledning, mentaltræning og meget andet
som ikke nødvendigvis har noget at gøre med ens sport, men giver en det ekstra der skal
til. Alt dette så det ikke går ud over ens studie da campus laver aftaler med skolerne om
ekstra undervisning etc.
Pris 399.- pr måned
Alt dette kan ses på http://www.campusvejen.dk/da/home/
a. Karsten OK
Karsten fortalte om Ok sponsoratet.
Benzinkort, naturgas og el støtter BKV hvis man knytter sit kort til BKV. Så giver det
penge i Helgas slunkne klubkasse.
b. Peter Quering
Dommerbord er stadig et stort problem. Der bliver arbejdet på det.
Husk kurser til spillere og forældre. Forældre blev spurgt sidste år, men ingen
meldte sig til.
7. Dans’ indlæg
Dan fortæller om NSDBC = North Sea Development Basket Cup
NSDBC er et stævne for U15 landshold fra Danmark, holland, Sverige og Tyskland, BKV har
fået den ære at afholde i indtil videre 4 år først i august.
Det er et stævne vi har fået stor ros for, men det kræver også nogle frivillige.
Dan opretter arbejdsgruppe på 3 personer for at få styr på opgaverne som alt skal være
klar inden sommerferien.
8. Årets BKV’er
Listen var lang og det var svært at vælge mellem alle de frivillige, men Laila Saaugaard
Hejlskov har skilt sig ud. Hun er altid parat til at tage dommerbord, hjælpe til og senest har
hun overtaget turnerings ledelsen.
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9. Pointvindere
Mads Jensen

3525

Nicklas Michael Jensen

2075

Martin Larsen

1400

Kun Martin var desværre til stede men en forældre tog imod præmien for Mads og Nicklas
Ved lodtrækning blev Aske valgt ved Henrik og Helga
Stort tillykke til dem.
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Bilag 1.
Kære alle

Velkommen til åres generalforsamling, og jeg skal med ihærdighed forsøge at begrænse mig om end det er
svært.

Hvad skal en beretning indeholde for at den god og nærværende – et tilbageblik, en vision, en anerkendelse
af alle frivillige, en fortælling, ja jeg ved det ikke, men denne her er tilsat lidt af hvert, og måske lidt
anderledes end de tidligere udgaver.

I tidernes morgen startede vores alles lille klub i diverse gymnastiksale, man trænede 2 gange om ugen og
efter træning fredag var der øl på Pløns – Grønært osv.

I dag træner vi i et topmoderne idrætscenter, hvor vi har et af landets bedste faciliteter – fysisk træning,
svømmehal, spinning you name it. Der er uanede muligheder – er det godt for foreningsidrætten? Det er i
hvert fald en faktor som gør, at man altid skal stå knaldskarpt på sine tilbud, værdier og muligheder.

I tidernes morgen, var der frivillige trænere, og alt blev betalt via sit kontingent – bolde, lotterier, bankospil
– tryk fra sponsorer på spillertøj alt sammen noget alle hjalp til for at tingene kunne køre efter bedste evne.
Dengang var det også hårdt at få budgetterne til at hænge sammen, men der var heller ikke de faktorer,
som der er i dag.
I dag får samtlige trænere løn, i dag er der ansat to udenlandske trænere, i dag er der ingen lotterier, for
det gider folk ikke at sendes ud til, i dag er bankospillet dødt, ingen vil samle gevinster.
I dag er sponsorstøtten nok den største i mange mange år – hvorfor kan man sørge sig selv?
I dag laver vi store events i Troldesalen.
Er det godt for det frivillige foreningsliv?
En påstand – det er en nødvendig tilpasning, hvis man vil have en velfungerende idrætsforening, hvor
økonomien har en kæmpe betydning for en klubs tilbud.
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I tidernes morgen samledes alle hjemmekampe på en dag, og vupti rigtig mange var i hallen, hjalp med
dommerbord, hjalp med at dømme, heppede på de andre hold osv.

I dag kommer mange lige før man selv skal spille, der er ikke tid til det forpligtende fællesskab, som skabes
ved lige at snakke med dem man ikke altid snakker med, ved at give high five til u 12, som har spillet deres
første kamp og endda scoret. Eller u17 spilleren som har øvet spinmovet i næsten hele sæsonen, og så lige
præcis i den kamp lykkedes det. Det kunne være fedt, hvis den seje seniorspiller så den kamp og heppede.
Vi er så småt påbegyndt nogle reklameinitiativer, således at vi flytte fokus fra bare at komme til egne
kampe, til at være en del af klublivet, men der skal kæmpes.

I gamle dage fik man en seddel med hjem, når man skulle sørge for at der kom flere på holdet,
Tag en ven med – spørg i skolen om du må dele en seddel ud. Vupti så kom der 1-2-3-4-5 nye spillere til
holdet.

Den strategivi vi forsøge at udvikle lidt på for et faktum er, vi skal have flere medlemmer, derfor er basket i
skolen også lavet som et indsats område: SFO basket i Andst, Grønvang, Lyshøjskolen og Kolding Realskole.
Vi vil indgå et endnu tættere samarbejde med Børnebasketfonden, de kommende sæsoner, således vi kan
styrke basketballsporten i kommunen og udenfor.
Vejen Kommune har meldt sig på banen til at være interesseret i at indgå et samarbejde med os som klub,
og vores skoleprojekter. Vi ser frem til det videre forløb 

Men på hvilket ben skal BKV81 stå?
Skal vi være en eliteklub?
Måske er det nemme svar. Det lidt mere komplicerede svar er, at hvis der er sund fornuft i tingene, at
udviklingen peger den vej, så kunne der være en mulighed i at skille herreholdet ud fra bredden, hvis det
viser sig, at vi har fundamentet og styrken til at arbejde med tingene i andre setups.
Men det svar der kommer fra hjertet er, at det aldrig nogensinde må gå ud over vores værdier, vores klubs
ånd og vores fællesskabsfølelse, som der skal kæmpes for at opretholde – for det er en ånd der konstant
bliver udfordret, men vi giver ikke op.
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Vi er en klub med dybe rødder, og de rødder skal vi holde fast i, så kan det godt være, at der er masser af
andre ting som udvikler sig på den ene eller anden måde, men bestyrelsens indstilling er:
Seniorer bør altid kunne klare sig, og de skal tage ejerskab i tingene.
Men vi blev også taget lidt på sengen i år, for ingen vidste, at der lige pludselig stod nogle spillere som
kunne spille på et højere niveau og gerne ville til Vejen, og være med til at bygge på. Puha – skulle vi ikke
tage den chance? – alle er faldet godt ind, og vi føler de nye spillere har fundet ud af klubbens liv har stor
betydning at man deltager og viser sit ansigt.

Ungdom skal have foreningens fokus, det skal være sjovt at være til basket, det er ikke resultaterne der
tæller, men fællesskabet, hyggen, træningen, udviklingen og alt det andet.

Campus er et af de nye initiativer, hvor unge spillere kan få mulighed for at dyste på et så højt niveau som
muligt med morgentræninger, eftermiddagstræning, fysisk træning osv.
Det er en spændende start, og vi kan glæde os over, at der er to ny drenge på vej, og hvem ved måske
endda flere.
Tak for det gode samarbejde med Campus Vejen som er ledet af Karsten som også sidder med her i dag,
hvor han kort fortæller om mulighederne under evt. Tak for kampene om end jeg er noget ensidig i min
interesse i basketdelen.
Når vi så siger, at vi gerne vil prioritere vores ungdom, så er det også med stolthed og glæde, at vi kan
berette om, at Christian fortsætter som træner den kommende sæson – det er en glæde for klubbens
bestyrelse, at vi kan fastholde en så spændende træner som Christian i klubben.
Mht. Vores anden prof Scott kan vi desværre ikke melde noget ud endnu, da der er mange aspekter i
forhold til kontrakt og diverse åbninger.

Klubbens bestyrelse har valgt at styrke klubbens profilering med en ny flot hjemmeside vi fik lavet i
samarbejde med Lau og mere salg.dk, samt et sponsor set up som aldrig er set tidligere i vores klub. Vi
håber, at vores setup er stærkt nok til, at vi kan have en blomstrende klub, og her er vi også meget ops på
de interaktive medier som præger billedet, når folk skal vælge.

En anden nøgleperson i klubben er Henrik Niebuhr, som satte arbejdet i gang for nogle år siden omkring
rekruttering af både spillere og trænere. Henrik skal vi have en snak med snarest og finde ud, hvordan hans
rolle i klubben kommende sæson skal være.
Tak for snakkene og diverse inputs.
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Vi har den vildeste flok frivillige, og alle skal have en stor og dybfølt tak for alle de timer de har brugt i
forbindelse med vores NSDBC, hvor I alle så de flotte roser vi fik fra forbundene som deltog. Vi har sat en
fed streg under, at vi kan noget her i Vejen – også i forbindelse med events i Troldesalen.
Det er unikt, det er fantastisk, det er simsala bim.
Tusind tusind tak – hvis vi ikke havde de indtægter, så kunne vi slet ikke det vi gør nu, det vil vores meget
kompetente kassér Helga vise jer senere, men også en panderynke, for vi bruger mange penge.

Der er mange som er passionerede omkring vores klub, det er rigtig godt, der er mange som gerne vil gøre
en forskel. Det er ikke hver forening, som har de privilegier, dem skal vi alle værne om.
Det seneste skud på vores stamme er E-sport, som virkelig er livet op siden Michael og Charlotte har
overtaget styringen, og takket være dem er der liv og gode lanparties – det er virkelig en fantastisk
oplevelse at være sammen med jer til møder -det stråler jo ud af jer, at det er det i vil. Lad os give dem en
hånd.

Alle emner kan diskuteres, alle ting kan vendes og drejes alt efter øjnene som ser på det.
Men ingen må nogensinde tvivle på at disse gæve mennesker som sidder i bestyrelsen ikke andet end
ønsker at gøre det bedste for klubbens trivsel og drift.
Men vi kan ikke og skal ikke gøre det hele.
For at kunne styre økonomien har vi valgt at lave budget, som vi alle har nikket til.
Vi skal have delt arbejdsopgaverne ud, således at ikke alle er med i alle beslutninger, men derimod at visse
beslutninger træffes i underudvalg, som styrer nogle enkelte ting, ikke meget, men er med i et team som fx
er styrende i forhold til NSDBC, klubarrangementer, økonomi etc.

I dag skal vi også tage afsked med nogle bestyrelsesmedlemmer, som har ydet en kæmpe indsats i forhold
til vores klubs virke.
Karina har været en dynamo på rigtig mange måder i forhold til det sportslige, både som træner, men også
som en kvinde med sine meninger, og skarpe inputs i forhold vores klubs udvikling. Du er tough på den seje
måde, og forstår ikke altid, når folk piber lidt. Vi har det godt er en standart kommentar, så skulle de prøve
andre klubber 
Tusind tak for din store indsats, jeg håber du vender tilbage som medlem af en underudvalg, måske i
NSDBC, som jo virker lidt til at være et hjertebarn for dig.
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Din indsats for været forbilledlig – tusind tak.

Så har revisoren, som jeg nok har haft mine kampe med, ikke ment negativt, men når man sidder med en
formand som ikke er struktureret ordentligt, ikke har indsigt i at tal kan belyses på mange måder, ikke synes
at der så meget at være nervøs for, så dukker modsætningen op.
Manden som har styr på tal og regler.
Manden som nøjagtig ved hvad vi må og ikke må.
Manden som i samarbejde med Helga laver et fantastisk og kæmpe arbejde for at tal kan belyses,
at folk skal betale kontingent, at lønningerne til Scott og Christian passer osv.
Du har hjulpet helt vildt i disse situationer. En indsats som er fænomenal, og der er ingen tvivl om, at vi
kommer til at trække på din ekspertise i din egenskab som suppleant – da du har valgt at træde lidt ned –
tak for din store indsats.

Kære Helga og kære Torben, vi er nødt til at lave en aftale. Jeg ved Torben er med, du skal ikke altid være så
omhyggelig Helga. Du er pishamrende dygtig, og du gør et fantastisk arbejde på den store post. Men der er
også et liv udover bogføring. Jeg håber tiltagene hjælper, således at din familie får det meste af dit fokus –
det fortjener de. Tak for din store indsats.

Tusind tak for alle jer der vil klubben, der vil skabe gode muligheder – om det er Lars og karsten som styrer
Troldesalen med hård hånd og dermed er med til at denne klub kører.
Karsten, som gerne vil blive ved med at hjælpe til vores OK arrangementer. Han er her i dag, så hvis man vil
støtte op om klubben, kan man tegne et benzinkort som støtter klubben.
Om det er Dan der laver seje dagsordener, og kæmper med at vi holder tiden og giver det hele et pift af
skarphed, på den gode måde. Om det er Per som også har valgt at trække stikket efter 10 år, og de seneste
5 hvor ingen af dine børn spillede. Det er prisværdigt. Det er beundringsværdigt.
En stor tak til dig Per, for at få en hjemmeside op og køre i tidernes morgen, lege med tingene, sørge for
formularer er ok, foto, tage debatten med it nørderne.
Du har virkelig været en klippe i det arbejde, og vi skylder dig som de andre en kæmpe tak.
Per du er altid velkommen.
Kære Karina – Claus og Per – vi takker og håber på gensyn.
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Sportsligt set, er det gået godt, om end medlemstallet er faldet, og vi kan ikke helt forstå det. Er vores
danske børn lidt for sårbare engang imellem når der kommer en udenlandsk træner? Curler vi som klub for
meget – der er mange spændende aspekter til dette og vi vil kigge på det.
Men faktum er, at vi er glade for alle de unger som spiller basket, og vi vil gerne have endnu flere drenge og
piger til at spille.
3. div skal spille playoff
U19 ligger i toppen – trænes af vores kaner Scott
U17 kæmper det bedste de har lært. Scott
U16 yder en prægtig indsats sammen med Morten Holm- og Hamid
U14 både drenge og piger er seje og knokler på med en masse kampe -med to klipper i AD og Christian.
U12 mangler vi spillere, men dem som kommer til kampene gør det fremragende – vi vil bare gerne være
flere- Christian – Anna og Cecilie har vist en fremragende indsats på dette hold.
Kære coaches
Tak for jeres store indsats og i er om nogen hjertet i klubben, for uden jer, ville vi ikke kunne tiltrække flere
spillere, og er der noget i er vildt gode til, så er det, at I får de unge spillere til at føle sig velkommen.

Til slut skal vi kåre årets BKVér og valget er faldet på en person som gør meget, yder en del, er engageret.
En som elsker at sidde ved dommerbord. En som meget sjældent siger nej, og har hjulpet klubben i en svær
situation, da vi pludseligt stod i en situation uden turneringsleder. Nu er der ro på, nu er der en god fast
struktur – kære Laila – du er årets BKVér. Hjertelig tillykke.

Pointredskabet skal også gøres op. Her vil Claus fremlægge dette.

Tak for jeres tålmodighed.

Pbv
Morten

